
หัวขอ : การจัดการงบประมาณ 
วิทยากร : นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
 

1. งบประมาณมีความจําเปนในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตรใหเกิดสัมฤทธิ์ผล  จึงไดจัดทํา

ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติ กับ งบประมาณรายจายประจําป และสามารถวางแผน

งบประมาณรายรับ-รายจาย เปนระยะยาว 20 ป (ป 60-80) / ระยะปานกลาง 5 ป (ป 60-64)  และระยะสั้น 

1 ป ไดแก แผนปฏิบัติราชการกระทรวง-กรม  แผนบูรณาการ/แผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการจังหวัด/

กลุมจังหวัด/อปท./อําเภอ/หมูบาน งบกลาง และแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ โดยมีกรอบยุทธศาสตรชาติ             

6 ดาน ระยะ 20 ปเปนตัวตั้ง  

2. การวางแผนในแตละปอาจมีความเหลื่อมล้ํากันนิดหนอย จึงพยายามวางแผนใหระยะเวลา                     

ที่สอดคลองกัน จึงนําแผนแมบทในการพัฒนาประเทศ 20 ป เปนแนวทางในการจัดทําแผนฯระยะยาว ไปสู 

การกําหนแผนฯระยะปานกลาง และแผนฯ ป ดังนั้น สํานักงบประมาณก็ตองมีการประมาณการรายจาย-

รายรับใหสอดคลองของการประมาณการจัดทําแผนฯระยะยาว ระยะปานกลางเชนกัน เพราะเดิมทําสูงสุด

ระยะเวลา 10 ป  และปกติมีเฉพาะ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปเทานั้น เนื่องจากกฎหมายม ี                

การกําหนดรายจายให 1 ป และการกําหนดรายไดขามปของป 60 ไมไดทําซึ่งเพิ่งเริ่มกําหนดรายไดขามปของป 61  

3. เราจะกําหนดยุทธศาสตรจัดสรร โดยพิจารณาจากรายได และมี 4 หนวยงาน ไดแก สงป. สศช. 

กระทรวงการคลัง BOT หารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิดฯ) และ รมว.กค. และไดกําหนดการบริหาร

งบประมาณแบบขาดดุลตองไมเกิน 20 % เศษๆ ของรายไดและเงินกู ซึ่ง สงป.พยายามไมใหติด Ceiling เพราะ 

ถาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรายไดตกต่ํา ก็ตองปรับลดงบประมาณ เพื่อใหประเทศมีการใชจายไดจริง 

4. ปนี้เปนปแรกที่ตั้งยอดชดเชยชําระเงินกูไดถึง 3% และมกีารพิจารณาแผนฯโดยแยกเปนรายมาตรา  

5. แผนบูรณาการ สามารถโอนภายใตแผนเดียวกัน ซึ่งเปนขอยกเวนการโอนภายใตแผนบูรณาการ

เดียวกัน และยกเวนการโอนภายใตงบประมาณบุคลากรภาครัฐเดียวกัน เปนการใหอํานาจแกสวนราชการที่

เปนเจาภาพ และรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ และกรณีขามแผนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

6. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป จะเปน Top Down Policy และมาจาก

แผนปฏิบัติราชการประจําปซึ่งเปนความตองการของระดับพื้นที่ 

7. การจัดทํางบประมาณ สามารถดูได 3 มิติ ไดแก 

1)  มิติเชิงพื้นที่ (Area)  

2)  มิติงาน (Function) ของกระทรวง 

3)  มิติงานตามวาระรัฐบาล (Agenda)  
บางครั้งก็สามารถดึงงานที่เปนมิติเชิงพื้นที่ งานของกระทรวง และงานตามวาระรัฐบาล เชน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อาจนํามาเปนยุทธศาสตรระดับชาติได เปนการยกระดับการทํางานแบบแผนบูรณาการ ก็ตองวิเคราะห
ศักยภาพของพื้นที่  วามีรายไดเพิ่มขึ้นในอนาคตใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได             
ทั้ง มุกดาหาร สระแกว กาญจนบุรี สงขลา แมสอด จึงอยากใหผูวาฯ วางแผนโดยการคํานึงถึงศักยภาพของ
จังหวัดไปสูยุทธศาสตรประเทศ เพื่อกระจายรายไดในระดับพื้นที ่และแตละระดับของประชากรในประเทศดวย 



8. การจัดสรรงบประมาณดวยความเปนธรรมและกระจายเพื่อใหเกิดการพัฒนา ไมใชกระจายเปนราย

หัว ทําใหเกิดการแกไขปญหาและสนับสนุนรายรับของจังหวัดไปสูประเทศ ใหสอดคลองกับระยะปานกลาง 

และระยะยาว ซึ่งจังหวัดจะวิเคราะหไดดีกวาการเงินการคลัง ผมจึงไมใช SWOT ใหทานวิเคราะหอะไรเปน

จุดเดน จุดดอย ( +, - ) เพื่อสรางศักยภาพในพื้นที่ และที่ผมนําเสนอในรูปของประเทศไทย เพราะทานรอง 

นรม.สมคิดฯ ตองการใหดูทั้ง พื้นที่จังหวัด กลุมจังหวัด ใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร

ภูมิภาค และประเทศเพื่อนบาน เพื่อทําแผนงานโครงการไดสอดคลองและเปนทิศทางเดียวกัน 

10.  แผนบูรณาการของการบริหารจัดการน้ํา อาจตองมีแผนงานอื่นรองรับดวยเชน การเกษตร เจาของ

พื้นที่ตองนํารายละเอียดมาประกอบการพิจารณา และแผนงานไมสอดคลองเพราะบางพื้นที่อาจไมสนับสนุนให

ปลูกขาว อาจตองลดทอนการปลูกขาว ซึ่งตองดูควบคูกันไป 

11.  แผนงานบูรณาการของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ม ี25 เรื่องทีบู่รณาการ 

1) แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท  
2) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
3) แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย  
4) แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
5) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
6) แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
7) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
8) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
10) แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
11) แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ 
12) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามชวงวัย 
13) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
14) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 
15) แผนงานบูรณาการจัดการปญหาที่ดินทํากิน 
16) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
17) แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 
18) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 
19) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
20) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
21) แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
23) แผนงานบูรณาการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ 
24) แผนงานบูรณาการสงเสริมกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
25) แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 



12. แผนงานเชิงพื้นที่ เปนเรื่องของจังหวัด กลุมจังหวัด เจาภาพหลักเปน สป.มท. ร.นรม.วิษณุฯ เปน
ประธาน มีตัวชี้วัดอยู 5 ตัว ไดแก ความสําเร็จของเปาหมายกลุมโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความสําเร็จของ
เปาหมายกลุมโครงการพัฒนาดานสังคม ความสําเร็จของเปาหมายกลุมโครงการบริหารจัดการดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสําเร็จของเปาหมายกลุมโครงการดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ   
และความสําเร็จของเปาหมายกลุมโครงการบริหารจัดการ 

13. คําถาม มาตรการเรงรัดการเบิกจายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ใหเสร็จภายในไตรมาสแรก 
แลวถาจังหวัดเกิดวิกฤติในพ้ืนที่ในชวงไตรมาสแรกเชนกัน  

คําตอบ ในอดีตไมมีการจัดซื้อจัดจางไดกอนในตนปงบประมาณ ยกเวนปนี้สามารถจัดซื้อจัดจาง           

ไดกอนในตนปงบประมาณจึงสามารถทําสัญญาไดทันที  แตถาเกิดวิกฤติในพื้นที่จริงในกรณีที่ทําสัญญาแลว 

สามารถขยายระยะเวลาไดตามประกาศภัยพิบัติ แตถายังไมทําสัญญาก็สามารถทําสัญญาไดเพราะไมเกี่ยวกับ

น้ําทวมจริงแลวเมื่อน้ําลดสามารถดําเนินการไดทันท ีทั้งนี้สามารถผอนผันไดถึงเดือนมีนาคม 2560 

14.  กรณีมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ แบบนี้แลวมีความโปรงใสหรือไม ซึ่งการเรงรัดในการจัดซื้อจัด

จางกต็องดําเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบควบคูไปกันดวย หลักการดูเจตนาเปนหลัก ไมใชดูความผิดพลาด

ทางเทคนิค หรือทางธุรการก็สามารถผอนผันได 

15.  การจัดสงแผนการปฏิบัติราชการประจําป เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่ง สงป.จะเรงจัดสรร

งบประมาณใหทันภายในกําหนดแลวสามารถปฏิบัติไดเลย โดยเนนงบลงทุนที่ต่ํากวา 2 ลานบาท ใหเรงดําเนินการ

ภายในระยะเวลาไตรมาสแรก สวนเกินกวา 2 ลานบาท ก็ใหเรงดําเนินการภายในระยะเวลางวดงาน 

16.  จังหวัดควรใหกลุมยุทธศาสตร ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน และรายงาน

ผลสัมฤทธิ์และการใชจายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาสเชนกัน 

17.  จังหวัดควรเรงรัดกอหนี้และเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 

18.  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ เริ่มใชในป 57 เนนการเรงรัดเบิกจายงบลงทุน ซึ่งพบวาในแตละป

สามารถกระตุนใหดําเนินการเบิกจายไดเร็วขึ้น 

19.  งบ Matching Fund เปนงบกลางสํารองจาย ตองตรวจสอบเงินสะสม และอํานาจหนาที่ของทองถิ่น

กอน ดังนั้น ผูวาฯ ตองชวยพิจารณาดวย และ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป ใหระบุใหชัดเจนวาใชเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจของทองถิ่นเทาไร ใชเงินสะสมของทองถิ่นเทาไร เพื่อสามารถใหพิจารณางบประมาณไดเร็วขึ้น 

20.  งบประมาณของทุกสวนราชการจะลงอยูในเว็บไซดของรัฐบาล สํานักงบประมาณ และตอไปจะลง

ในเว็บไซดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวย 

21.  ถาติดงบประมาณสามารถประสานกับสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 ไดโดยตรง 

 

 


